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Inleiding Het jaarplan 21-22 zal nauw verweven zijn met de
schooljaarrapportage en de evaluaties voor de NPO scan.
Deze drie documenten vragen steeds en steeds meer om
dezelfde gegevens en om feedback op dezelfde data. Dit is
de reden dat ik de plannen vanuit het schoolplan en extra
vanuit de NPO gelden zal evalueren in één document: het
jaarplan. Deze bevindingen worden teruggekoppeld aan het
team, de Mr en het bestuur.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school zetten we digitale middelen in om leerlingen optimaal te ondersteunen
bij het werken aan het verbeteren van hun opbrengsten.

2. Op onze school werken wij structureel met de Kanjermethode in aanpak en ter
verbetering van het gedrag en welzijn van onze leerlingen.

3. Op onze school speelt SAMEN een zeer grote rol. We zijn SAMEN verantwoordelijk
voor onze leerlingen en hebben elkaar nodig in een optimale begeleiding van leerlingen.

4. Op onze school werken we met (nieuwe) methodes die voldoen aan de kerndoelen en
waarin werken aan 21st skills verweven is.

5. Op onze school kunnen we leerlingen met een speciale (zorg) vraag effectief
begeleiden.

6. De ontwikkeldoelen en streefbeelden hangen centraal in de teamkamers en zijn
onderdeel van de cyclus van bespreking binnen 'mijn schoolplan' .
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2018-2022:
Trends en ontwikkelingen

Uitvoeren van het ICT beleidsplan groot

GD2 Didactisch handelen De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen groot

GD3 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen

groot

KD1 Beleidsplan 2018-2022:
Onderwijs

Het aanbod op de scholen van Stichting Present richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen
met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

klein

KD2 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen de behaalde resultaten door de leerlingen een rol klein

KD3 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

De scholen werken planmatig aan de hand van toetsbare doelen (schoolplan-jaarplan) klein

KD4 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

De wijze waarop de teams zich professionaliseren is beschreven in de scholingsplannen van de scholen klein

KD5 Kwaliteitszorg Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd klein

KD6 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind klein

KD7 Integraal Personeelsbeleid Punten uit het cao mbt werkdruk en werkverdelingsplan. klein

KD8 Samenwerking De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit klein
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Uitwerking GD1: Uitvoeren van het ICT beleidsplan

Thema Beleidsplan 2018-2022: Trends en ontwikkelingen

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit, teamscholing

Huidige situatie + aanleiding inzet ict ambassadeurs visie op Present en schoolniveau inzet op behoud van (positieve) verworvenheden uit de periode
'onderwijs op afstand' koppeling methodes, werkwijzen en mogelijkheden

Gewenste situatie (doel) optimale inzet van digitale middelen
aanleren van vaardigheden en beredeneerd gebruik van de digitale wereld
vergroten van professionaliteit van leerlingen en leerkrachten
digitale mogelijkheden / ict als middel en als doel
'gezonde' combi van het werken en verwerken van leerdoelen op brede wijze met inzet vanuit 21st century skills

Activiteiten (hoe) vanuit Present wordt schoolplanperiode 19 - 23 ingezet voor een boost op het gebied van ict
op schoolniveau wordt ingezet op aanschaf nieuwe digiborden, nieuwe devices en software aansluitend bij
methodes en werkwijzen
op Presentniveau wordt gewerkt met ambassadeurs zodat teams nog meer van elkaar kunnen leren
scholing op basis van behoefte (team op het gebied van office, ambassadeurs op basis van input Present)
de schoolvisie vertalen naar concrete schooldoelen

Consequenties organisatie flinke investering (zeer fors)
up to date maken van de logistieke situatie, werkstations etc - inzet NPO gelden?

Consequenties scholing teamniveau en ambassadeursniveau

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Thema Didactisch handelen

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit, teamscholing

Huidige situatie + aanleiding De structuur binnen de groepen en school qua zorg en begeleiding is helder. Afspraken met betrekking tot trajecten en
zorgvragen worden minimaal 3 x per jaar intern en met ouders besproken en indien noodzakelijk ook met externe
deskundigen. Inzet verworvenheden HGW blijven om aandacht vragen

Gewenste situatie (doel) leerlingen worden uitgedaagd in inhoud, aanpak en werkwijzen

Activiteiten (hoe) besprekingen op lkr - ib en teamniveau
klassenconsultaties en visitaties conform rooster
inzet vanuit ib netwerk en externe expertise
aanpak voor meer of minder begaafde is geborgd in de groep
er wordt (meer) gewerkt vanuit talenten - koppeling met meer thematisch werken
inzet van de expertise van individuele collega's wordt optimaal ingezet
scholing HB vanuit het SWV wordt / is gevolgd
format nieuwe kleuters en vragenlijsten groep 3 t/m 8 worden gebruikt

Consequenties organisatie doorgaande lijn is zichtbaar afspraken worden nagekomen

Betrokkenen (wie) team en externe deskundigen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied professionalisering , kwaliteit, afstemming

Huidige situatie + aanleiding schooljaar 20-21 is er voor de drie locaties ingezet op samenwerking met het VO ivm brede talenten de hb scholing van
Cedin is gevolgd en afgerond rt en dag / wekentaken laten ruimte voor eigen werk / eigen niveau

Gewenste situatie (doel) aandacht voor brede talenten vanuit techniekpact en samenwerking met andere PO en Vo scholen WO / techniek / ict /
crea vanuit thematisch werken (Blink)

Activiteiten (hoe) nieuwe methode werkgroep Present praktische activiteiten vanuit pilot Roelof - Jan L breder uitzetten

Betrokkenen (wie) team en externe deskundigen po - vo

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Het aanbod op de scholen van Stichting Present richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid

Thema Beleidsplan 2018-2022: Onderwijs

Resultaatgebied professionalisering , kwaliteit

Gewenste situatie (doel) eigenaarschap van leerlingen vergroten en hiermee qua inhoud en motivatie leerlingen versterken

Activiteiten (hoe) binnen de school wordt aandacht besteed aan de professionalisering van leerkrachten met als doel: - verbreding en
versterking van het werken volgens het principe van HGW - inzet op scholing op het gebied van hb met als doel
eigenaarschap, motivatie en opbrengsten van leerlingen te vergroten cq te verbeteren - inzet op nieuwe methodes en
methodieken (scholing en inzet op ict)

Betrokkenen (wie) team en externe deskundigen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen de behaalde resultaten door de leerlingen een rol

Thema Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau

Activiteiten (hoe) leerkrachten en ib / dir stellen analyses op
analyses worden besproken op ib-leerkracht niveau, team niveau en directieniveau
analyses en besprekingen staan opgenomen in de jaarkalender
insteek is om de leerkrachten in hun bouw / team op basis van de resultaten en ingezette acties 'advies en uitleg'
te laten geven
strategische / inhoudelijke verbeterpunten en activiteiten worden steeds voor het eind van het schooljaar
besproken en opgenomen in de planning voor het volgende jaar.
binnen het ib netwerk en directieberaad wordt tijd en aandacht besteed aan de opbrengsten en aan de effecten
van ingezette acties.

Betrokkenen (wie) dir - ib - team - bestuur

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: De scholen werken planmatig aan de hand van toetsbare doelen (schoolplan-jaarplan)

Thema Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau; Op onze school wordt er
gewerkt vanuit een rooster met hierop duidelijk de toetsperiodes en afspraken mbt evaluatie, gesprekken met ib /
dir en leerkrachten.

Activiteiten (hoe) toetsrooster - opgesteld
gesprekkencyclus - helder
afspraken mbt de opbouw hp / gp - bijgesteld schooljaar 19 - 20; evalueren in schooljaar 20 - 21
structuur ot - helder en vastgesteld
methode toetsen en methode onafhankelijke toetsen zijn up to date
wijze van evalueren en verwerken in gp / hp - punt van aandacht en mee nemen in gesprekken tussen ib -
leerkrachten

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD4: De wijze waarop de teams zich professionaliseren is beschreven in de scholingsplannen van de scholen

Thema Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) Scholing dient gericht te zijn op groei en op de voortgang van de ontwikkeling van de school, de leerkrachten en de
leerlingen. De directie is verantwoordelijk voor de borging en voor het overzicht. Dit wordt op een drietal momenten in het
jaar ingepland: bij de start (formatie, werkdruk etc), tussentijds en bij de planning voor een volgend kalenderjaar

Activiteiten (hoe) Vanuit het schoolplan en de jaarplannen is de lijn uitgezet voor de huidige schoolplan periode. De scholingsplannen
staan als aparte bijlage in het document jaarplan CZE en worden daar als ook in dit document geevalueerd.
Scholingsplannen betreft teamscholing (Kanjertraining, WO en ict) en individuele scholing zoals deze wordt meegenomen
in de individuele gesprekken

Eea moet passen in het schoolplan en in de ontwikkeling door de jaren heen. Steun (nut en noodzaak) vanuit het team is
essentieel. Consequenties scholing Planning van dagen, mogelijkheid creëren en zorgen dat er gelegenheid is om mee
te gaan is noodzakelijk. Daarbij natuurlijk ook de financiële kant.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd

Thema Kwaliteitszorg

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau. - op basis van deze
analyses en de gesprekken binnen ib- leerkracht niveau; ib - directie nivea; teamniveau en bestuursniveau
worden strategische beslissingen genomen.

Activiteiten (hoe) leerkrachten en ib / dir stellen analyses op
analyses worden besproken op ib-leerkracht niveau, team niveau en directieniveau
analyses en besprekingen staan opgenomen in de jaarkalender
insteek is om de leerkrachten in hun bouw / team op basis van de resultaten en ingezette acties 'advies en uitleg'
te laten geven
strategische / inhoudelijke verbeterpunten en activiteiten worden steeds voor het eind van het schooljaar
besproken en opgenomen in de planning voor het volgende jaar.
binnen het ib netwerk en directieberaad wordt tijd en aandacht besteed aan de opbrengsten en aan de effecten
van ingezette acties.

Betrokkenen (wie) dir - ib - team - bestuur

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD6: ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit, ouderbetrokkenheid - eigenaarschap van leerlingen

Gewenste situatie (doel) ouders, leerlingen en externe betrokkenen van leerlingen worden (meer) betrokken bij de vorderingen en (te behalen)
doelen van hun kind;

Activiteiten (hoe) betrokkenheid van leerlingen vergroten;
betrokkenheid van ouders vergroten;- eigenaarschap van leerlingen; motivatie van leerlingen;
komen tot een leerling portfolio en deelname van leerlingen in de gesprekkencyclus.
inbreng van alle betrokkenen mee nemen in plannen en ontwikkeling

Betrokkenen (wie) ondersteuningsteams; voortgangsgesprekken intern en extern

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD7: Punten uit het cao mbt werkdruk en werkverdelingsplan.

Thema Integraal Personeelsbeleid

Resultaatgebied professionalisering

Gewenste situatie (doel) het team is / wordt meer eigenaar van eigen handelen en inzet - een team gedragen werkwijze mbt werkverdeling
en taakbeleid

Activiteiten (hoe) op basis van de bespreekpunten (en opgenomen in de jaarkalender) wordt het team meegenomen in de
beslissingen met betrekking tot de verdeling van gelden en tijd mbt werkdruk en werkverdeling
jaarlijks worden de afspraken mbt scholing en aanwezigheid ruim voor de zomervakantie besproken met het team
de groepsverdeling wordt in overleg besproken en besloten
de taakverdeling wordt in onderling overleg besproken en besloten waarbij niet alleen wordt gelet op de taken die
moeten worden uitgevoerd, maar ook op de zorgzwaarte van de andere werkzaamheden van de individuele
leerkracht(en)

Betrokkenen (wie) team en mr

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD8: De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit

Thema Samenwerking

Resultaatgebied kwaliteit & didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) doorgaande lijn tussen VVE aanbod en aanpak op school

Activiteiten (hoe) overleg en samenwerking intensiveren (projecten, overlegmomenten)
gebruik maken van de ouder - en kindbegeleiding - Team inzet
observatie inplannen op de locaties van VVE (door bij voorkeur ib)
inzet van de nieuwe intake procedure (zie schoolgids en jaarkalender)
betrokkenheid bij gesprekken met partijen voordat een leerling op de basisschool start
plan doorgaande lijn gelijke kansen alliantie - inzet deskundigen voor en in school

Betrokkenen (wie) ib - vve partijen - externe deskundigen - team - dir

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten In het jaarplan 21-22 evalueer ik ook de plannen en scholing mbt de inzet van de NPO
gelden. Dit om te voorkomen dat eea dubbel en/of op twee plekken beschreven moet
worden.

Eea betreft: inzet ict en nascholing ambassadeurs en leerkrachten; uitbreiding devices
ivm inzet (eigen) leerlijnen

thematisch werken - methode Blink en Kanjer (nascholing) eigenaarschap en motivatie
van leerlingen vergroten.

inzet extra leerkrachten en onderwijsassistenten

vergroten (eigen) vaardigheden op het gebied van creativiteit en brede talenten.
Samenwerking PO-VO en werkgroep Present

taal-, lees en woordenschatontwikkeling: pilot knooppunt en pilot Padland / Skitteljacht in
samenwerking met het SWV

nascholing individueel / team: lees coördinator en invloed op leesmotivatie drie locaties
(werkgroep) Kanjertraining training klassenkracht (indiv en team) kindercoach -
individueel NT2 coördinator (ib Padland) bewegend leren (moet nog worden onderzocht)

onderzoek nieuwe schrijfmethode

NT2 coördinator - Sanne en Ellen beginsituatie: locatie Padland kent een redelijk
constante instroom van leerlingen vanuit vooral Poolse en Syrische / Arabische
gezinnen. doelstelling: gefundeerd aanbod en begeleiding bij het ontwikkelen van de
tweede taal, bij contact met het gezin en bij het daadkrachtig inzetten van extra hulp

evaluatie 1

Kanjertraining: beginsituatie: het hele team van obs 't Padland heeft de opleiding
Kanjertraining gevolgd. Deze methode is een integraal onderdeel van onze aanpak voor
sociaal emotionele ontwikkeling. Onze Kanjer coördinatoren dragen zorg voor de
planning en geven input (samen met de ib) bij zorgleerlingen en groepen waarbij extra
ondersteuning nodig is. doelstelling: update voor het hele team. aansluiten bij nieuwe
inzichten, school brede afspraken maken evaluatie na de nascholingsdag 8-12-21:

klassenkracht: beginsituatie: gedragsmatig vallen steeds meer leerlingen op in onrust,
motivatie en vraag naar structuur en duidelijkheid. Onze aanpak uit Kanjertraining, rots
en water, kids skills, gesprekken met leerlingen gaat uit van heldere samen gemaakte
afspraken en haalbare doelen. Hierbij positief belonen als uitgangspunt. doelstelling: het
creëren van een positief klassenklimaat. Het inzetten van meer en diverse leerkracht en

NT2
coordinator

Sanne en Ellen Cedin

Kanjertraining team Padland

klassenkracht indiv collega's / team
Padland

start schooljaar 21-
22

kindercoach Kyra

OBS 't Padland

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 14



leerling vaardigheden. Het meenemen van ouders in dit proces.

evaluatie 1

kindercoach beginsituatie: verzoek tot professionaliseren in de visie van de school:
gericht op de leerlingen en het luisteren en kijken naar leerlingen. Kyra doelstelling: de
eerder gevolgde teamscholingen en begeleiding vanuit externe deskundigen ook meer
en meer vanuit interne deskundigheid inzetten. versterken van de begeleiding door
leerkrachten, ib en externen.

evaluatie 1
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten inzet ict en nascholing ambassadeurs en leerkrachten: beginsituatie: ict is op Present op
en schoolniveau speerpunt. Onze organisatie kent kundige en geschoolde
ambassadeurs en er is in schooljaar 20-21 een visie document op schoolniveau
geschreven. De Present en schoolvisie is vertaald naar concrete eerste stappen. Voor
schooljaar 21-22 staat eigen vaardigheid op het programma en de implementatie van
mediawijsheid en digitale geletterdheid. Doelstelling: startvergadering: scholing team op
eigen vaardigheid schooljaar 21-22: coaching collega's bij de inzet van ict ter
ondersteuning van het lesprogramma en individuele en groepsgroei. uitbreiding devices;
koppeling aan thematisch werken en mediawijsheid en digitale geletterdheid

evaluatie 1:

thematisch werken - methode Blink - Kanjer samen: eigenaarschap en motivatie van
leerlingen vergroten. beginsituatie: Van losse vakken (veel begrijpend lezen met inhoud)
en veelal te kort tijd naar een meer geïntegreerde aanpak komen.(begin en doel samen)
doelstelling: door de WO vakken, crea vakken en techniek / ict meer in samenhang aan
te bieden hopen we dat we leerlingen meer op eigen niveau, meer aan eigen leerdoelen
en meer gemotiveerd aan het werk te krijgen. Hierbij zijn integratie van vakken,
zelfwerkzaamheid (executieve functies), inzet op ict uitbreiding van groot belang.

evaluatie 1:

vergroten eigen vaardigheden op het gebied van creativiteit en brede talenten.
Samenwerking PO-VO en werkgroep Present. beginsituatie: aanpak klusklas en
techniekpact vanuit Present en locatie Roelof / Jan L. Icc coördinatoren werken nauw
samen met Duik en de teams. doelstelling: brede talenten ruimte geven om te groeien
ism VO en andere Presentscholen. Werkgroep Present heeft inhoudelijk en praktisch
lijnen met diverse VO scholen. Komen tot beleid en praktische invulling. Leerlingen
versterken in andere talenten dan (alleen) de cognitieve talenten. Leerlijnen creativiteit,
brede ontwikkeling, sportiviteit en muzikaliteit meer ruimte geven binnen het thematisch
werken.

evaluatie 1:

inzet extra leerkrachten en onderwijsassistenten: beginsituatie: werkdruk- en zorggelden
worden al ingezet in de formatie. Present kent een cultuur van veel opleidingsplekken
voor stagiaires / zij-instromers. doelstelling: Extra handen in de klas inzetten in het
belang van extra begeleiding

evaluatie 1:

inzet ict en nascholing ambassadeurs en
leerkrachten; uitbreiding devices ivm inzet
(eigen) leerlijnen

team en
ambassadeurs

hele jaar
door

thematisch werken - methode Blink en mbv
Kanjer (nascholing) eigenaarschap en motivatie
van leerlingen vergroten.

team hele jaar
door

vergroten (eigen) vaardigheden op het gebied
van creativiteit en brede talenten. Samenwerking
PO-VO en werkgroep Present

werkgroep
techniek Present;
team Padland

hele jaar
door

inzet extra leerkrachten en onderwijsassistenten dir en ib hele jaar
door
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten leescoördinator en leesmotivatie: beginsituatie: lezen en leesmotivatie zijn een belangrijk
onderdeel van de groei van leerlingen. Schooljaar 20-21 heeft Wilbert onderzoek gedaan
naar de motivatie en mogelijkheden om deze te verbeteren en te koppelen aan 7 Habits,
vooral gericht op de onderbouw. Linda heeft diverse methodes en methodieken
onderzocht mbt begrijpend lezen in de bovenbouw. doelstelling: scholing van Rosanna
als lees coördinator voor beide locaties. Vergroten van motivatie en leesniveau. Bewust
worden van mogelijkheden om de leesmotivatie en hiermee het (begrijpend) leesniveau
te vergroten.

evaluatie 1

woordenschat en taalondersteuning vanuit SWV - kansrijke alliantie beginsituatie:
School participeert in de overleggen met de peuterschool, dagopvang, gemeente en
externe deskundigen waar het VVE, taal - leesontwikkeling betreft. Vanuit de
onderwijsachterstandsgelden is extra ondersteuning ingezet na lockdown 2 (Anouk).
Analyse van instroom laat zien dat woordenschat en taal- leesniveau onze aandacht
vraagt. (NT2, opleiding etc) doelstelling: inzet op extra tijd en ondersteuning van ind.
leerlingen en kleine groepjes gericht op vergroten van de woordenschat- , taal en
leesvaardigheid.

zie plan SWV evaluatie 1

deelnemen aan een werkgroep
voor drie locaties mbt
leesmotivatie

indiv collega's - Rosanna JL
volgt HBO+ opl lees
coördinator

hele jaar
door

woordenschat en taal
ondersteuning vanuit SWV -
kansrijke alliantie

Anouk- ib schooljaar
21-22
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